ולבשו החליס להציל את מפקדו!!עונש
שהם  25אלף ל״י .לדעת התביעה נועד כסף
זה לממן את פעולות אל־פתח באיזור ירו
שלים ,ואכן נתן אל־נמרי  50דינאד לוי-
ליאם ,כאשר זה ביקש ממנו כסף .אבל הוא
הכחיש זאת .״זהו כספי הפרטי,״ העיד,
והוסיף כי משפחת אל־נמרי מספיק עשירה,
כדי שיוכל להרשות לעצמו סכומים כאלה
במגירה בביתו.
יום אחד פתח את דלת ביתו — ומצא
את ויליאם ניצב בפתח .אם לא היד ,איש
אל־פתח ,מדוע הסתכן בהכנסתו?

מביתה .עוד קרוב משפחהבירוש
אותו
לים לא רצה לאכסן אותו כי פחד.
המשיך אל־נמרי :״ויליאם הציע לי לה
קים בסיסים עממיים כמו בסין .עניתי לו
שזה לא מעשי.״ בקיצור :לא היה לו כל
בפעולות ויליאם או אל־פתח.
חלק
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״א3י המ 9קד!
** ל ר ק ע ז ה קם ויליאם נצאר למסור
> את עדותו .הקו שלו היה ברור :הוא

טיול באילת

תמונה זו צולמה על־ידי כמאל אל־נמרי ,בעת טיול מאורגן של
תלמידי האולפן לעברית בו למד בירושלים .בתמונה נראים
שניים ממשתתפי הטיול .תמונות אחרות שצילם באותו יום הראו את מיכלי־הדלק באילת.
לדבריו  :״רציתי לשלוח את התמונות לאבו־עאמר )מפקד אל־פתה( ,כדי להוכיח לו ששיקר
כאשר אמר שנהרסו כל מיכלי־הדלק של אילת .המיכלים בכלל לא נהרסו שם.״

שעת־הוין

הגיעה השבוע ,כאשר נשיא בית־חמשפט קרא את גזר־דינם של ה
 שניים .שעה קלה לפני כן צולמה ־ 0/מונה זו באולם בית־המשפט,
המראה את אחד הנאשמים ,ויליאס נצאר ,מתייעץ עם סניגורו ,עורך־הדין סמי מועלם.

נמרי את הג׳ים העזוב )השייך לערבי יש
ראלי ,שנעצר בעת שטייל בירושלים והש
איר את מכוניתו חונה ברחוב( ,וכיצד יצ
אה החוליה בג׳יפ זה למקום־הפעולה .ב
ראש נסע אל־נמרי ,במכוניתו הפרטית.
לפתע נעצר על־ידי שוטר :הפנס האחורי
של הג׳יפ לא דלק.

ויליאם ושלושת אנשיו ,שנסעו בג׳יפ
עמוס נשק וחומר־נפץ ,עקפו את המשטרה
והמשיכו בדרכם לאבו־גוש .אל־נמרי חזר
הביתה ,לחכות לתוצאות הפעולה.
אבל על דוכן העדים סיפר ויליאם סיפור
חדש :אל־נמרי השתמש בג׳יפ רק כדי ל־
)המשך בעמוד (22
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מחסן הנשם
בשעת

זיהויו

על־ידי

שנתפס במוסך אשר בבית סבו של אל־נמרי ,בשכונת בית
חנינה ליד ירושלים .אל־נמרי ,בלי שפם ,מצביע על הנשק,
החוקרים אשר לקחו אותו למקום ,כדי שיזהה את הנשק.

הליקופטר צבאי סובב מעל לשלוחות ההרים ליד רמאללה .למטה נעו
ג׳יפים של מישמר־הגבול .״כאן ! ״ הורה בחור צעיר ,שמנמן ובלתי־מגולח,
לטייס .ההליקופטר נע לעבר מערה בהרים ,ליד הכפר רמון .בתוך המערה
הסתתרו שלושה אנשי אל־פתח — חברי החוליה שחיבלה  48שעות קודם
לכן בחניון של מקורות ורצחה את השומר הדרוזי.
התפתח קרב קצר  :שני אנשי אל־פתח נהרגו ,אחד נפצע קשה ,שוכב
עדיין בבית־החולים ומחכה למשפטו .כאשר הוצגו התמונות בפני מפקד
אותה חוליה ,ויליאם נצאר ,זיהה את ההרוגים כפקודיו .למעלה  :ג׳אדר
מוסא ,שבכיסו נמצאה צוואה המופנית אל מיפקדת אל״פתח ,המתבקשת
לדאוג לחמשת ילדיו במחנה הפליטים אל־רמשא בירדן .למטה  :א ח מד אל־
שוויש ,שנהג את הג׳יפ לאבו־גוש ובחזרה.
ומי הצעיר השמנמן והבלתי־מגולח שהינחה את טייס ההליקופטר אל
המערה ברמון בה נתפסו אנשי החוליה ז ויליאם ג׳ורג׳ נצאר.

נתפסו בדירתו של אל־נמרי ,ומוצגים עתה בבית־
המשפט .בסך הכל 2140 :דינארים ,בשטרות חדשים
לגמרי של עשרה דינאר ,או 21400 :ל״י .פרקליטו של אל־נימרי ,עורך־הדין יעקב הניגמן
)מימין( בודק שטר אחד ,המוגש לו על-ידי התובע הצבאי הראשי סגן־אלוף יעקב קדמי,
שעה שנשיא בית־המשפט סגן אלוף אלפרן )שמאל( והשופט סגן־אלוף רון מחייכים.

דינארים חדשים

״הוא בא בלי נשק ,ואני לא מגרש איש
מביתי.״
מאוחר יותר העיד ויליאם ,כי לפני ש
בא לביתו של אל־נמרי ניסה למצוא מחסה
אצל דודתו ברמאללה ,אבל היא גירשה
__
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לקח על עצמו את האחריות לפעולה בחנ
יון אבו־גוש — ועשה כל שביכולתו כדי
להוציא את חברו לספסל־הנאשמים מן ה
תמונה.
בעדותו במשטרה סיפר כיצד גנב אל־

